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Av ~gr.lio, Waldemar Johansson, Inst. för lantbrukets hydro

teknik, Lantbrukshögskolan 

V~ttEnförrådet i ro~zonen på odlade jordar varierar i allmänhet 

från d~,g till under veget[c tionf, pE:'rioden. Dessa v2.rin tioner bestäm-

mes i först:\. hand re V' D.vdunstningen frim mr:rkytc, ooh vi:ixttäcke samt av 

nederbörden, Ibl2.nd kan ocks~ avrinning till djupare jordlager och ka

pillär upptransport från on grundvattennivå få relativt s:~or betydelse, 

Mellan vilka grtinser kan då rot zonens vattenförråd få varlern utan 

a.tt grödorncE: tillväxt ooh ut,Tt;ckling hämmas? på detta kccn gonerell t 

svaras att vattenförrädot inte får bli så stort att syrebrist uppträder 

och inte:: L;. tec ~30m vicl dcn ~" k" vis sr:ingsgräns en 9 då växterna, SDm 

rwmnet e.ngcr 9 ViSS;:1',::' OC 1c
l inte förmår [,tt på nytt rep<:::. sig, I [,llmänhet 

torde syretillförseln vara fullt tillräcklig när rot zonen är vatten

mättad till dot s.k, f~ltknpacitetsvärdct9 vilket för praktiska ändamål 

bäst definieras s om vnttenförrådc't i en väldränerad jord på våren el

ler ett p~r dager eftor ~r större nederbördsmängd, 

Vid bevattning k~n m~n p~r~kna bäst effekt om given tillföres in

nan rot zonens y"ttenf~rråd uttömts till vissningsgränsen (innan växter

na b~rjrt vissna) och Gffi den avpassas sä att rotzonen påfylles ungefär 

till fältkilpaci tE;'~sviird(?t" Dcstiinningen reV lämplig tidpunkt ooh giva 

på en eller flera i rotzonen. De apparater som finnes härför är 

emellertid inte helt tilJfrcdcstiillandc för rutinmätningar i fält. Ett 

annat sä~t ar tt sätta in bcvettningen med lodning nv uppgifter om 

rotzoncrw ya ttcnhålL' nele ( pcr? Oill v;l.ttenbortgången frän mark och 

bC:Jstånd srmt o!a nGderbörd,m. Dctte "ynes VE.1 . .r:,' det från pr.C' .. ktis·k syn-

punkt biisca til ;::;!-ittc,t. 

Bevrttningsförsökot vjd Tönnersa försöksgård utlades vären 1959 

i samråd mcd jordbrukskonsulent B, Blixt och professor G. Hallgren. 

Målsättningen var a~t 

ligcste mån avpassas till mark, gröda och väderleksförhållanden, kan 

päverka utbytet hos de olika grödorna samt kvaliteten hos potatisskör-

darna? främst Ded avscende på skorvangroppens omfattning. Genom upp-

r e jordprovtagningar under somrarna barcle också viktiga upplys-

nJ"ng;~~r kUDtl:: cr11c~-,11cl8 ()m, o·tc)rlo'kan av dE'n tot"l" ~v'dl1r10i-niJ:la0n (e'v~po-__ 1-, _<. . C c~ .' c~ (A C, <~)) •• < .C) , <., 

tr~nspirctionen) från ffiurk och bestånd. Från början avsägs f~rsöket 
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[JIm 10 under tre ar. Senors hor det emellertid ansetts börn fort-

gå under ytterligore 0inst tvä ~egetrtionsperioder. I det följande 

sko11 jRg kortfottot redogöro för försökets uppläggning sumt för de 

g&ngna ärens rosultot och erfarenheter. Nägr[ direkte hänvisningnr till 

L~ndn 8rbeten ]wmi'ler di"irvid intc:-tt 1ämnes. LäsE,ren hänviuf\s i det nv-

sGEondct till saDr.l~~nstii11nin:;cn och den rcL~ tivt omf,ltt"ndG li tt era tur

förteckningen i ett :'I'bcte :'cV 'vY. J ohrn;;f:wn ocb B. ~3vensson OEl "pata ti

DenD tillväxt och utveckling fJom flltmktion [2V vnttentillgång2n i m8r

ken"? fjOl" lWIJLler [,tt ingä i Kungl, SkOg',3- och l,nntbrukS:1kc,dEJmicns tid-

Dkrift troligen i börjon nv 

Försöket och undeI'Dökningnrno vid Tönnersn hor bekOfJtnts med an

slag frän Sveriges potntifJodlnrcs riksförbund, 

Försöket är beläget p~ ett gnmmnlt flygsandsfält och omfattar 4 
block med vnrdern 4 obcvattnndc och 4 bcvnttnnde parccIler om 400 m

2 • 

Den totala orenlen utgör säledcu 1.28 ho. Mot jorden, som kon betecknas 

gåson mullfo.ttig? 'bcutiir till mellun 80 och 90 procent LeV rnellcemvmd 

och grovmo. Flyguc,nclsf:3Gdimtmtcn i lvc':D. utgöres till me Ilen 95 och 98 

procent f:~V s~r;ll'I;: kornutorlcksgruppc;r. 

JVIiLktigheten hol' flygl'rndD:,vL'g'ring:'rn:' vc,rlere,r inom förl'ökslokc

len. Vid grävning och provt;gning för i'lCTkfysikClliskc' undcrl'ölmingr'T 

P[~ ~::n plrts :30mnarcn 1959 påtri:iff"dcD (:;tt humusrikt e:n 20 cm tjockt 

skikt ('V liHtJ.<:)rn 130 cm djup. Dctk, skikt? som undcrlagrc,dcs ev 

rncllJ'nlcrc 9 lItgör :::c.nno lild den mc: t j ord ElOLl ferms på pli' tsen före ö-

d ' If" 1 "t verl'e.n .nlngcn. ,: 19. a 'crgLl' w'rkprofilen ned till 100 CD djup på 

provtngningsplc,tl'cn. Inon 8 p',.rceller i för~jöh,t [iI' lerim;}reget mer 

eller mindre Dtarkt i horieonten 20-50 cm. 

Det växlr<nd~; djupGt hos ~jrcnd- och lilol,r:.gI'ct medför olike. betingel

ser för växtcrnr bl.c. ifråga om derc:l' vattenförsörjning. De olika 

blockens och försöksledens perceller är dock i stort sett jämnt förde

lnde på skilde deloDr~den med nvsccndc på jordcrtsförhällnndcn. 

Växtsla'gens fördelning på dc olik!:, blocken under försöksperioden 

frrcmgär :'V fig. 3. Härtill påpckns att ins5ddcn på block I 1959 

gick till mycket dåligt, särskilt på de obevattnode pnrcel1erno., och 

därför plöjdeD upp raden seDDe höst. Följende Dortor har o.nvänts: För 

potc.tis Bintj c (1959) och King Ed.'ward (1960 och 1961), för korn Ingrid 

och för foderbetor Bo.rres hCclv1F.me:. 
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Fig . 1. Fotogr~fi ~v markprofil från försökslokalen. Till vänster ver

tikalsnitt 0-100 cm. Till höger horisontalsnitt från 5, 25, 55 
och 95 cm djup. Foto P. Wiklert. 



På sRnd- och mojordnr blir rot zonen hos de flesta odlade växtslag 

ofta begränsad till matjorden och den övre decimetern av alven. Sä har 

också varit fallet pä försökspintsen, åtminstone i de parceller där prov 

uttagits för fuktighctsbcstämningl~r. Bcvnttningarna har syftat till att 

öka vnttenförrådct i horisonten O-50 cm. På grundval av uppskattade vär

den för fältkapacitet och vissningsgräns angav planen för är 1959 be

vattnine ned 35-40 CD varje gäng vattenförrådet i den nämnda horisonten 

sjunkit till c g Cl 60 "1rJ .• :E:ftc:c unde:csökningar i ccn~jlutning till provtag

ningen 1959 ändrades plD.nen för de följ[l.nde åDen så Eltt bev[cttning i re

gel skulle ske med 30-35 mL1 9 när vr:ttcnförrådet sjunkit till c ~a 40 mm. 

Dessre värdon bo::,tr;Jilde;:; i.W att horisonten O-50 cm på provtagningsplatsen 
. d .,- h011 VlSC~ c Slig h.unnec a. [~ 25 mm vatten vid vifJf3ningfJgränf3en och 73 mm vid 

1.5 m grundvattendjup. Dot f3istnämnda värdet har använts som ett mått 

pä fältkapaciteten. Vid bevattning under den första månaden efter sädd 

ellor sättning h;:;r givorn" begränf;.~.tD till 20-25 mm och fJökt tillföras 

vid en nägot mindre uttömning än vid andre. tidpunkter. 

Vid minst 4 tillfällen varje sommar hClr jordprov uttagitfJ till 

50 cm djup i en obevattnad och i en bevattnad parcell inom va:cje block 

för bea:t'äLming av c.ktuella vattenförråd.. I d2ElfJa pC'orcellor har El[~rk

profilerna varit likartc.t uppbyggda som i profilen i fig. 1. 

J3ev<l-ttning har u tförtB med cn nindrc ,:c n Ligg n i ng , som särskil t cm

skaffats för försöket. Vid. spridning, Bom i r2gel utförts nattetid, har 

spridarnn varit placerc.do i bruttopercellernas mittpunkt. I defJsa par

cul18r hrer [jkördc~rna cclsdr'n utt"gits frön ett b:f'nd runt om sprldarncLs 

uPPf:3tällningfJpL:c tf:) 9 dä:c gi v!'ns intOJ.1B i tut w,ri t 2 -) lam per timme. De 

tillförda vattenmängderna redovisas i tabell 2. 

1abill.J.' Somnr'rnc,dcr'börden vid 'J1 önnCl'DI1 under åren 1959-1961. 

!~-~~r ~·_--T;:~~~ni -;;li-ErA-;;;'-:-l. ~~P!TS:~ 
I-----'~----~--_··-~'-t-..:.-- --'-'-I---~- . 
l Mgt~,l 1921-1950

1
) ! 48.4 I 60.2 98.7 I 101.4 i 75.8 l' 384.5 I 

I 1959 i 21.0 I 23.0 108.5 I 28.5 23.0 204.0 I 
I ' , I I 
' 1960 i :5 1 • 5 38 • O 1 00 • O' 68 • 5 55 • 5 ' 293 • 5 I 

1961 129.0 32.0 136.0 87.5 83.0 I 367.5 I 

1) Vid H".lLwtrcds flygple.ts C:el 13 kn från försöksplatE3en 
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1961 I 36 IV 36 III 

II 37 

1) Med ins&dd, SOD upplöjdes hösten 1959. 

Beträffnnde gödslingen knn n[inn'~s ntt hoL: försöket erhöll 30 ton 

stallgödsel per hn före utläggningen. Handelsgödsel hnr givits i för 

trcJtten normr.la er ooh i lik~ storn kvantiteter till obevnttnade 

ooh bevattnade parceller utom i ett fall? block I 1961, då potatisen 

på de bevattnade parcellerna övergödslades ned en mängd motsvarande 

o:n 150 kg per ha av NPK (14-14-21) inblandnt i bevnttningsgivan. 

Konventionella kemiska analyser har utförts pä jordprov från ni

väerna 0-20 ooh 20-50 om i snntliga 32 parceller. En sammanställning 

av dessa resultat ltmnas i tabell 3. 

r~-'-~' -·-"-·--·-r··~~-;~-;-; OÖ·;;-l;;:;tto;;:"j~-;:;;-·_·_· ._"-p~._---
I· -'~--------------"'-'--~--"---"-"--' ~_. -

I1oru;ont Lost i AL-lösning LÖf~t i 2 ID ilCI D.q. 1 n 

__ . _____ . __ . _____ ... _ .. :~~c'; _.~] -~=_~'_ ___ . =~~=~_. -~=~~~~=~~l=~~~-~:=-.~~~).s t.,' KC l 

11~LL~.,<i.qrQ, 0-20 or: 63-90 9.6-16 5.1--13 40-56 77-110 5.3-·6.5 4.4-5.5 
,AI~~ 20-50 on 
I 

! /2 L1ly'rO ut,,)', ~ __ . -: el. • ,C,-.J. 

1.6-4.8 1.6-5.2 27-64 5.8-6.0 lerlnsl r:g' 24-~9 19-35 li.8-5.8 ,. 
i l If. pf'.ro. YJ. SV[-~[~t 

23-26/2 3- 47 h,rins l~;g 4"1-50 1 ·4-3·4 1 .9-4.2 5.9-6.3 4.8-5.1 
Il 0:U '0. D. Tc,l. T 

c-tc:'Tkt leriw3 57-155 1 .0-3.1 5·0-8.9 2? ÄOl67 22 Ä 6.1-6 •. ~ 5.0-5.1 _ .... -) ---J 
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'y!c,-ti.9D.f9.!IJ-.9--...2.2J" vr~.:tt2!} o ms ä t t!~i ngarJ_.b o r i§2JLt en O -~ 

Kännc;dom om hur rotzonens vnttcnförråd v[Criernt 9 {Hminstone i stort, 

under vegetationsperioden utgör en nödvändig förutsättning för att man 

skall lmnnc. tolkc~ resul t[C ten från ett bev~,ttningElförsök. Pör försöket 

vid Tönnersil har sådana upplysningar kunnat crh&llas med hJalp av data 

från vc'.ttenhr'.ltflbestämningarm:. och om nedE?rbörds- och bev[~ttningsmiing-

der. Diagram över vattcnförrädets variation i horisonten O-50 cm av den 

typ som illustrE?rns i fig. 2 a har sålunda uppgjorts för varje provtag-

diagram h[Cr sedan komprimerats säsom fig, 2 b visar. 

Samtliga dessa komprimerade vattenförr&dsdingram frän försöket har med-

te.gi ts i fig. 3. 

Som framgår av excmplet i fig. 2 anger svarta delsträckor i fig, 3 

att vattenmättnadcn varit större än vid fältkopacitetsvärdet och strec~ 

kade delsträckor [Ctt vattenförrädet varit mindre än förrådet vid viss-

ningsgränscn plus c g f' 10 mm. Under perioder markerade p& dessa f3ätt har 

risk för tillväxtnedsättning förelegat (eller sådan nedsättning inträf

fat) till följd av syrebrist respektive ringa tillgång på växttillgäng-

ligt vatten. Verkningarna bör ha blivit allvarligare ju längre perio-

derna vare.t. Som koraplonent till uppgiftern.-::. i fig. 3 sk[~ll nämnas 2.tt 

de lflngn pcrioderne. Bed II öv(:;rskottf3vi'.tten" i block I och block II under 

1961 s~nno]ikt ors~k2de8 av nedsatt genoBsläpplighet. 

Under 1959 ins~tte8 de flesta bov~ttning2rna för tidigt med hänsyn 

till rotzonens tönning. Givornn v~r också större än under de följende 

åren. Dessa förh&llRnden synes hi' nodfört en relativt stor nedsjunkning 

nv v~tten till djupl}rc jordL.1gor i (Je bcvr,ttw,de pc:.roellerne särskilt 

under juli och cu{Susti. rl\)t,~,l t Jrr c1onnr, nedsjunkning beräknats till 

100-150 mm mot ondast 0-30 mm i obevattnndo parceller. Undar 1960 och 

1961 synes 2vrinningen däremot ha vnrit lika stor i dc obevattnado som 

i de bevattnade pnrcellernD.; den har uppskatto.ts till 0-30 mm respekti

ve 10-50 mm. Under dessa hr utfördes inge bcv8.ttningar senere än den 

'7 juli. 

Det har också vnrit möjligt ~tt beräkn2 den genoDsnittliga av-

dunstningen per dygn från l"J . .:'.rl, och bestånd Dellt:m provtngningstillfäl-

lena. DessR värden har använts som underlag för uppgifterna i tabell 4. 
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Fig. 2. Markens vattenförråd i horisonten O-50 cm i provtagningsparcellen för 
obevattnad potatis i block III under 1959. 

a. Diagram över de detaljerade vattenförrådsvariationerna. Varje punkt 
anger ett provtagningstillfälle och varje uppåtriktat delstreck ett 
dygns nederbördsmängd. 

b. Diagram över vattenförrådsvariationerna i stort. Markeringarna har 
följande betydelse. 

Svarta delsträckor: vattenfö~rådet större än vid f ältkapacitetsvärdet. 

Streckade delsträckor: vattenförrådet mindre än förrådet vid viss- 
ningsgränsen plus c:a 10 mm. 

Vita delsträckor: Gynnsamma fuktighetsförhållanden. Vattenförradet 
mellan gränserna för vad som markerats med svarta och streckade del
s-träckor. 



1959. 

1A 

1960. 

--
1.4 

1961. 

I 

I 

Fig. 3. Diagram över markens vattenförråd i horisonten O-50 cm i provtagningspa 
na under de tre vegetationsperioder försö ket pågått. Markeringarna har 
betydelse som i fig . 2 b. 

f. Korn med insådd. obev. 

1.5 

I. Po ta t i s. obev. 
1===111 -Dev. 

I • .-! 

II. Foder ~etor. obev. 
I - l=I 

"" 
F==I 

bev. 
I - 1==1 F==t 

III. Korn. obev. 
~ J 

Dev. 
• - I 

IV. Potatis. obev. 
• -Dev. 

• • -------

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

I. Potatis. obev. 
I 

Dev. 
L . 
II. Potatis obev. 

I 
. bev. 

I - -
III. Foder ~etor. obev. 

I ~ l=f - . • - I 
bev. 

I - . -. I 

IV. Korn. obe v. - . . -De v. 
~ 1::=:::1 - - ----I 

- - -
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!abel~. Genomsnittlig vattenbortgång till atmosfären från mark och 

vegetc, tion vid gynnsamLJ.a fuktighetsbetingelser i rot zonen. 

r-:Öd8----·-.~-----v-a-t't--e-n-b-o-r-t-g-å-n-g--,-m-m -p-e-,r-d-y-g-n'----------~ 

I _ Mf~J Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

l 
: Potatis 
i 
i Kol'ln 
i 
I Foderbetor 
j 

1-1.5 

1.5-2 

1-1.5 

1.5-2 

2-2·5 
1.5-2 

1) Första hälften av månaden 

Avkastning 

2.5-3 

2-2·5 

2.5-3 

2-2.5 

1·5-2 

2-2.5 1.5-2 

I tabell 5 redovisas medelskördarna sant utslaget för bevattning. 

Som synes är resultaten ganska varierande. I potatis gav sålunda be

vattningen under 1959 stor skördeökning, undor 1960 relativt stor i det 

ena blocket och Obetydlig skördeökning i det andra blocket samt undex 

1961 skördeminskning i båda blocken. I korn har en ganska stor ökning 

i kärnskörd erhållits under alla tre åren. I foderbetor har däremot ök

ning erhållits endo.st i 1961 års skörd av rötter. Denna obetydliga ök-

ning är för övrigt nycket osäker. 

Samtliga dessa resultat måste bedömo,s mot 'Bakgrund :t:trEri.'mat av upp

gifterm". i fig. 3 om hur myckE:;t vatten sonl förefunnits i rot zonen. Det 

är t.ex. tydligt att den höga markfuktigheten under hög- och eftersom

m2.ren 1961 hämmat potntisens tillväxt i både obevattnade och bevattnade 

försöksled. Bevattningen, som ins[:ttes dem 3 juli i block I och den 

26 juni i block II, bidrog, lHminstone i block I, till att perioden med 

"överskottsvo.tten" i rotzonen blev li:ingrf'~ än i obevc,ttnade po.roeller. 

BeträffFmde kornet är det Scmnolikt att ännu större utslag skulle ha 

erhållits under 1960, om bevattning utförts i början av juni i stället 

för den 21 juni. 

Till följd av ytvatten var c:a 30 % av potatisskörden från en be

vattnad parcell i block I förstörd vid plockningen 1961. Skörden på 

denna och närliggande obevattnade parcell har inte medtagits i samman

ställningen i tabell 5. 
I foderbetorna har tydliga positiva utslag för bevattning kOn8%a

terats efter de första givorna under försomrarna. Längre fram har varje 

år symptom på då1
7

i g s;yretillförsel till röttcrrw Vis2t sig främst i be
men/ 

vO.ttnade parceller/efter storo. nederbördsmängder också i obevattna-

de parceller. Som exempel på matjordens låga genomsläpplighet och be-
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Ta~_2' Semmanställning över medelavknstning i försöksleden. Netto

parcellernas storlek 60-65 m
2

• 

):otatis 

Knöls.körd dt per ha --l 
År Block ~ 

I b tt t b ~tt' tl d'iffenens g i 
1 o eva na e Vu. nel b b I 1---------+-----. ,. __ . ___ ~o ev. [ 

I i, I i i 

119591 III I 213.1 i 356.6 I 143.5 

119601 I I 322.5 383.1 i 60.6 
I i : !. 

I i IV I 31 2 • 4 31 8 • 2 I 5 • 8 

11961 \ Ii) I 278.9 251.92 )1 -27.0 

I II I 306.5 263.7 -42.8 

1) Mg :!tal för 3 parceller i vnrj e försöks led 

2) GÖdslr: t i S2Jllband med bewl ttning 

Korn 

I--o-----K~rna med 15 % vRt-t-en-,-k-g--pe-r-~~ ---- HalN kg per ha J 
i Ar Bloc . rif~ercns '.differens'i i .obev2.ttnat bevattnat b b obevattnat bevattna~b b I , ev. -o ev. ev. -o ev •. i------t----- -', -- ---.--........... ---.-.+----
\1959 11) l 1730 i 3340 I 1610 3940 7200 3260 

I II i 2620 3180 560 6370 

\1 960 III! 4000 4320 320 

[1961 IV \ 3720 4360 640 

8150 

9980 3610 

8120 -30 

9040 760 8280 

1) Med insådd g S-ON upplöjdes hösten 1959 

Foderbetor 

2 l IRötte~; t;r;:bstans 1 d t ps.,r hi? Blast; friskvik't, dt per ha l 
Ar Block ------_. ~ 

I 
d ifferens o ! differens~! 

! obeV2.ttn2t bevattn:'.t b' b 'o obevattnai:bevattnat!b b .'11
. 

r-~r-~ __________ ~ _______ ~! __ e_v_._-_o __ ev __ 'lr· __ " ______ +-______ -+' __ ev_._-_o __ e_v~., 

(1959 IV 59.0 38.8: -20.2 I 206.1 137.8 -68.3 

11960 II: 108.5 88.7 -19.8 462.9 340.9 -122.0 

11961i IIIl 79.4 84.5 5.1 351.6 320.2 -31.4 
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nägenhet ett vid öppot bruk slamm2 igen of ter vattentillförsel ki::n nn-

föres resultat fl'ån v2.ttengenomsläpplighotsmätningar på prov från en 

foderbotsparcell d.en 21]. juli 1959. Bovattning hnde då skett med samman

lagt 153 mm. I lngrot 10-20 om var genomsläppligheten praktiskt taget 

noll 2 m från spridarens uppställningsplats, mod2.n den uppgick till 

1016 cm/tim 10 m från spridf;,ren, där nästan ingen bev:attning ägt rum. 

På den senare platsen var bGtorns betydligt bättre: utvecklade än när

mare spridarens uppställningDplate~ 

Hittills har jag endast berört differenserna mellnn medelskördarna. 

Inom försöksledc3ll var skillnadern2. i nvkestning mellcm parcellerna sär

skilt storn under torråret 1959. Under de följande åren var dennn sprid

ning relativt stor i obGv2.ttn!:tt korn. I samtliga dess,,,- fnll blev skör-

den minst i pGroellcr där flygs:;.ndsavle~gringnrne. är mäktige.st. Detta vi

sar på att skillnaderna inom försöksleden främst torde vere. en följd av 

olikheter i jordens cgenskspGr som vatt()nme.gr'.sin för 'Wixtcrna. Med hän-

syn härtill knn det vara berättigat e.tt inom blook~n beräkna ut-

sIgge t för bevattning i 4 par parceller med inbördes jämförbara jord

artsförhållanden. Differenserna bev.-obev. i tabell 5 kan då betraktss 

som medelvärden av 4 variabler. Spridningen mellan dessa variabler har 

i flertalet fall varit gsnsk8 stor. Minst har den varit för po-

tatis i block I 1960 och 1961 samt för foderbetor i block II 1960. Från 

statistisk synpunkt k2.n därför dessa skördedifferenser 2.nses vara de 

säkre.ste. 

I medeltal har bevattning av korn för 4 sk~rdeär givit en mer skörd 

av 780 kg kärna per ha, av potatis för 5 skördeår en mersk~rd av 28.0 
dt per ha ooh nv foderbetor för 3 skördeär en minskning av 11.6 dt torr

substans rötter ooh 73.9 d t l)l~~st por hr:>.. För korn har merskörden i 

genomsnitt blivit 1050 kg per ha ä parceller med mäktigast sand- ooh 

moleger och 350 kg per ha å psrcellcr där lerjorden ligger grundare än 

50 cm under markytan. För potatis är motsvarande medelskördar 38.5 
respektive 0.3 dt por ha samt för foderbetor -12.6 respektive -8.8 ·dt 

torrsubstans och -76.3 respektive -66.6 dt blast per ha. För korn och 

potatis har do sistnämnda differenserna varit mer eller mindre tydliga 

varje år. 

Slutligen skall nämnas att rikligt med grönskott erhölls i 4 av 

de obovattnade och i 2 av de bevattnade kornparoellerna under 1959 
samt i 3 obevattnadc parceller under 1960 och att potatisskördarna un

der 1960 och 1961 har bestått av 7-11 % knölar mindre än 35 mm 9 67-70 % 
l<:nöle.r av storlekffktJ.nSi.n:rll 35-55 mm ooh 19-26 % knölar större än 55 mm. 

Unde~ 1959 var knölfördelningen nägot bättre från bevattnade parceller 



År 

1959 
1960 

1961 

I 

IV 

I 

II 
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och sämre frLm obev2ttnade. Skörden från de sistnämnd2 utgjordes: till 

en tredjedel av knölar mindre än 35 mm. 

Ett nv syftemålen med försöket var att få belyst om man genom be

vattning i praktisk skala kan motverka eller begränsa skorvskadorna på 

potatisknölarnao Resultat från försök och undersökningar på lätta jor

dsr både i Danrmrk och i Sverige gor vid handen att detta skulle vara 

möjligt. 

Vid Tönnersa har undersökningar av skorvangreppen genomförts på 

prov om 25-50 kg frårr varje parcell vid skördetillfällena. Resultaten 

härav redovisas i tabell 6. Under 1960 och 1961 har därjämte skorvana

lyser utförts på knö12r från 5 stånd i varje parcell vid 2 respektive 

5 tillfällen. 

rl\1b~.LLi.. Resul tct (':ev skorvundersökningor vid skördetillfällellLt. Medel

te.l från undersökningecr på 25-50 kg knölnr från försöksledens 4 par

c.eller. 

11 .5 0.6 

88.6 6.6 

0.8 24.7 

Som framgår av tccbcll 6 v['.r skorvangreppen 1959 i medeltal störst 

i bevattnade parceller. Så var också fallet inom varje par av parceller 

på jäDförbc,rt underl2g. Angreppen var ,~mellE:,rtid betydligt större i 

parceller med lerinslag i horisonten O-50 cm än i parceller på djupare 

flygsandssediment • Detta pekc,r på att de starIm och långvariga uttork

ningrrrna i obev:,ttnr:de pn.rceller (se fig. 3) 9 som fräElst nedsatte skör

den på dEm djupnste snndj orden, kan ha vari t ogynnsamr:::w. även för skorv-

svampens utveckling. 
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Resultaten i tabell 6 för 1960 och 1961 visar i överensstämmelse 

med resultaten från andra häll, minst skorvangrepp i bevattnade par-

c eller. Minskningen för b ev!:'. ttning är emellertid i s[crritliga fall Ii ten 

och ganska osäker med hänsyn till spridningen mellan parcellerna. Som 

t 'd' Okt l 19are pape a's ve.r fuktighetsförhå1l2ndena i marken under 1961 i 

stort sett likartade i obevattnade och bevattnade potatisparceller. 

Ett instressant resultat i t~bell 6 är att skorvangreppen under 

1961 var avgjort minst i block I, där potatis odlades även året förut. 

I block II var förfrukten foderbetor. 

Proven för skorvundersökningar vid skördetillfällena har också 

unclersökts med aVf3eende på ent2let missformade knölDT (se tabell 6!) 

ser:1t [:cntEdet grönfärgade och brunröteEmgripna knölc.r. Både de sist

nännda slagem av kveli tets skador har vari t relativt o'betydliga i bådR 

försöksleden. Brunröteskador förefanns inte i 1959 års skörd. År 1960 
ver i medeltal 1.3 % av skörden brunröteskadad i obevattnade parceller 

och 3.4 % i bevattnade. År 1961 var motsvarande medelvärden 8.2 och 

5.9 %. 

Avslutande syn!?11:nk1e~. 

Kostnaderna för bevattning torde i regel uppgå till mellan 2 och 

3 kr per mo och ha vid c~a 100 mm bevattning per år. M.ed ledning 

härav kan man få en uppfattning om bevattningskostnaderna vid Tönnersa 

och deras storlek i relation till värdet av merskördarna, för de fall 

sådana erhållits. Sådana jämförelsGr för bedör:ming av lönsamheten kan 

göras på grundval av uppgifterna i tabellerna 2 och 5. Jag skell dock 

inte närmRre gå in härpå 1 utan endast peka på att nettointäkten för be-

vattning till potatis under 1959 synes ha blivit större än anskaffnings-

värdet för en flyttbar besprutningsanläggning av normala dimensioner. 

Beträffande de negativa utslagen för bevattning kan dessa för fo

derbetornas del sättas i d.irekt relation till jord.ens specifika samman

s-ättning och egenskaper på försökspl2tsen. För poto.tisen är det troligt 

att hackning och kupning medverkat till gynnSar:lLle.T8 betingelsE:r i rot

zonen främst med avsoende på luftväxlingen. De höga vattenförDåden i po

tatisparcellerna under sensommaren 1961 och de negativa utslagen för 

bevattning detta år pekar dock på att de fysikaliska förhållandena i 

nlP.rken kan bli ogynnsamma även för potatis .• Det l~åste dock poängterIls 

D.tt °beva ttning kring månadsskiftet juni-juli 1961 knappast torde hr::. 

varit lönande på någon jord med hämJyn till de stora nederbördsmängder 

s-om erhölls fr.o.u. början av juli. 




